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Uždaviniai:

Supažindinti su internetinėmis 
prieigomis,kurios padėtų mokant 
lietuvių kalbos ir literatūros.
Paskatinti domėtis informacinės Paskatinti domėtis informacinės 
sistemos naujienomis.
Praktiškai pademonstruoti kelias 
pasirinktas internetines svetaines.



Nemokamos informacinės prieigos 
skirtos mokymuisi, kūrybai, 
saviraiškai 



Įvairūs lietuvių kalbos testai, žodyno 
pratybos, gramatikos pamokėlės, 
žaidimai.
Viskas skirstoma į lygius- lengvesnis ir 
sunkesnis.

http://www.pradinukai.lt/

sunkesnis.



http://www.mokyklele.net/

LITUANISTINĖ INTERNETINĖ SVETAINĖ
Sveiki, mano vardas - Evelina. Šiuo metu gyvenu 
Londone. Idėja sukurti mokyklėlę internete 
atsirado bemokant savo dukrytę. Metus laiko 
lankėme vieną iš Londono lietuviškų mokyklėlių, 
tačiau kelias iki jos labai ilgas ir tiesiog kol kas 
neturime galimybių kiekvieną savaitgalį vežti ten 
tačiau kelias iki jos labai ilgas ir tiesiog kol kas 
neturime galimybių kiekvieną savaitgalį vežti ten 
savo vaiką. Pasitarusi su buvusiomis kolegėmis ir 
paieškojusi medžiagos nutariau mokyti dukrą 
namie. Mokomės lietuvių kalbos ir pasaulio 
pažinimo pagal pirmos klasės kursą. Būtent šių 
dalykų suplanuotą mokomąją medžiagą rasite 
šiame puslapyje.Antros klasės kursą suplanuosiu 
kai dukrytei bus metas eiti i antrą klasę. 



http://www.kalbosnamai.lt/

Lietuvių kalbos instituto svetainė 
http://www.lki.lt/ atsinaujindama 2006 
m. vasarą atsidalijo. Svetainė Kalbos 
namai – jos atšaka, išaugusi 
daugiausia iš ten buvusio skyrelio daugiausia iš ten buvusio skyrelio 
Kalbos praktika. 
Daug praktinių užduočių, daug 
informacijos apie praktinį lietuvių 
kalbos vartojimą.



http://portalas.emokykla.lt

Svetainėje „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ 
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ jie mokosi žaisdami ir 
kurdami komiksus, žiūrėdami filmukus ir po to atlikdami 
užduotis, rašydami laiškus, leisdami laikraščius

Literatūros kūrinių jie randa užsukę į skaitmeninę biblioteką 
„Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ 
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/. Čia skelbiami lietuvių ir 
visuotinės literatūros kūriniai TXT, PDF, EPUB ir MP3 
formatais. Gamtos mokslų svetainėje „Gamtos mokslų 
kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/ 
mokiniai gali nagrinėti interaktyvias demonstracijas, atlikti 
virtualius bandymus ir stebėjimus.



www.klaidutis.lt

Tai - nekomercinis projektas, prieinamas visiems, 
skirtas pasitikrinti savo lietuvių kalbos rašybos ir 
kalbos kultūros žinias. Sistema naudinga 
ruošiantis brandos egzaminams, kontroliniam 
darbui mokykloje ar savo noru gilinant lietuvių 
kalbos žinias. Naudotis sistema galima ir kalbos žinias. Naudotis sistema galima ir 
neprisiregistravus, tačiau prisiregistravus 
(registracijos anketa minimali, registravimas, 
žinoma, nemokamas; jei norite, galite 
užsiregistruoti neskelbdamas savo tikrojo vardo) 
suteikiama daugiau galimybių, pavyzdžiui, 
skaičiuojami taškai (rekordai skelbiami viešai). 



www.etest.lt

Testų banke jau yra 1611 testai, kuriuos 
galite panaudoti savo pamokoje, ir bus dar 
daugiau! REIKIA REGISTRUOTIS
DalykasTestai Matematika384Anglų DalykasTestai Matematika384Anglų 
kalba226Fizika183Istorija124Informacinės 
technologijos104Rusų kalba99Lietuvių 
kalba85Biologija79Chemija68Geografija42
Kitų mokomųjų dalykų testai



http://www.oneness.vu.lt/library/gra
mmar/

Vilniaus universiteto parengta mokomoji svetainė, kurioje galima 
pramokti ne tik lietuvių kalbos ir galima mokytis RUSIŠKAI ☺:
Здравствуйте!
Вас приветствует ONENESS - Курсы редких и редко изучаемых 
языков! 
Наш Веб-Сайт – это результат плодотворной совместной 
работы команды из пяти стран: Эстонии, Финляндии, Литвы, 
Польши и Португалии. Вся команда благодарит программу 
Socrates Lingua 2 за предоставленную возможность в течение 
Польши и Португалии. Вся команда благодарит программу 
Socrates Lingua 2 за предоставленную возможность в течение 
трёх лет создать этот сайт для обучения, изучения и 
распространения в упомянутых странах их культур и языков.
Искренне благодарим Департамент национальных 
меньшинств и эмиграции, которые поддержали идею 
создания страницы на русском языке и финансировaли. 
Более полная информация на сайте www1018.vu.lt
Коротко о курсе можете узнать отсюда Learners Guide movie (in 
English)



http://ualgiman.dtiltas.lt/rasyba.html

Literatūros istorija, gramatika, garso 
įrašai, praktiniai pratimai



http://www.gintarokelias.lt/

Konkurso misija
Skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, jos istorija ir kultūra. 
Gyvinti ir stiprinti Lietuvos visuomenės istorinę ir pilietinę savimonę. 
Lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius bei gebėjimus. 
Gilinti lietuvių kalbos žinias. 
Skatinti IT (interneto, kompiuterinių programų) panaudojimo 
galimybes mokantis lietuvių kalbos. galimybes mokantis lietuvių kalbos. 
Diegti IT panaudojimą siekiant kelti kalbinės kompetencijos lygį. 
Suteikti kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios 
vietos, galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir įsivertinti 
savo žinių lygį. 

GALITE DARYTI BANDOMĄJĮ TESTĄ ☺



KITOS NAUDINGOS NUORODOS

http://www.valstybinek.puslapiai.lt/Lietuvi ų kalba nelietuviškose mokyklose
Vilniaus miesto mokytojų metodinio būrelio svetainėLituanistika mokykloje: k ą keisti, k ą išsaugoti? 2010 m. gruodžio 3 – 4 d. 
konferencijos medžiaga. http://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/video.p hp
Vilniaus mokykl ų informacija. http://www.egzaminai.tk/
Jono Trukano filmas knygnešys. 
Švietimo portala s. http://portalas.emokykla.lt
Kalbos namai . http://www.kalbosnamai.lt/
Lituanist ų miestelis . http://www.kalbam.lt/
Lietuvi ų kalbos kult ūra. http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/
Kelion ės po Lietuv ą. http://www.lietuvosmarsrutai.eu/
Ugdymo pl ėtotės centras. http://www.upc.smm.lt
Vilniaus mokytoj ų namai ( Mokymosi ir informacijos centras) www.kultura.lt
Nacionalinis egzamin ų centras http://www.nec.lt
Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/
Švietimo pl ėtotės centras http://www.pedagogika.lt/
Švietimo informacini ų technologij ų centro puslapis www.ipc.lt
Lietuvi ų kalbos instituto puslapis www.lki.lt
Lietuvi ų kalbos ir literat ūros mokytoj ų sąjunga http://www.ipc.lt/liet/
Lietuvi ų klasikin ės literat ūros tekstai http://www.antologija.lt/
Mokytojo Algimanto Urbanavi čiaus svetain ė http://ualgiman.dtiltas.lt
Lietuvi ų kalba informacin ėse technologijose www.likit.lt
Leidyklos „Gimtasis žodis“ puslapis gimtasiszodis.w3.lt
Savaitraštis „Dialogas“ http://www.dialogas.com
Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ http://svietimas.takas.lt/il/
Rubinaitis . http://rubinaitis.lnb.lt/
Vilniaus miesto savivaldyb ėwww.vilnius.lt
Valstybin ė lietuvi ų kalbos komisija www.vlkk.lt
Lietuvos Nacionalin ė Martyno Mažvydo biblioteka http://www.lnb.lt/
Moksl ų akademijos biblioteka http://www.mab.lt
Lietuvos elektronin ės periodikos baz ėhttp://lua1.lzua.lt/eperiodika/
Žemaitija http://samogitia.mch.mii.lt
Žemaitijos parkai ir muziejai http://mpkelias.mch.mii.lt
Lietuvos Dail ės muziejus http://Ldmuziejus.mch.mii.lt
Lietuvos muziejai http://muziejai.mch.mii.lt
Meniniai projektai http://www.menas.lt



Dėkui už dėmesį ☺


